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Şiıkst »Uzeyinde Soşal Diı,alog
En İvi Uveplamı Yarışmısı.

09.02.I0l8 g490

ve soş,al cıüvenlik Bakanlığı Çılışmı cıeııel Müdürlüğü'ndeıı Birliğimize gündcrilen

29.01.20lt tırihli

ve

600ı36944-72o.E.7t5l sayılı yazıdı; Crencl Mildlhlüklcri tınfindaıı

Ulıslaıııası Çalışnı Ötgüül'nUn Gn) bknik d€steğ ile yffiüllen ıÇalşnı lIşıatndı Soşııl
Diyatoğm Geliştirilınesi Pııojest' kapsammdı "Şiılrct nUzevlnae Sosyal Diınlog Eo İyi
Uygulamı Yanşınısı" dİlz€nığ,diği beliıtilmelrtcdir.

Tilıkiye'de şirket dllzeyinde soşnl diyalog p6ftgııizmaltrnın geliŞirilmesine kıtkı *ığlrrrd«
amacrylı mevcut şiı*et uygulımalannm belirleıımesi ve iyi uygulamalmn tespit edileıek
karıuoyıııı tınıtslınısı yoluyla desteklc,ımesi amacıylı ditzeıılenen yulşmı ile ilgili detcylı
bİİgİİ€rc vrwrv.csgb.gov.tr

beliıtil€r€lq

ve

w,üvw.§os}raldiyılog.org in@ın€t

adrE§lednd€n

ulaşılabileoeği

posEr ve bqşnını koşullannın yer aldığ şartnanenln llyelerimize/şiıketlğinize

duyırıılmısı istcnmcktedir.
Bilgilcrinizi ve gereğini ricı ederim.
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Bu prole Amrpa Bııliği ,r9 Türldye Cumhur@l tarafından flnaİEe .dıırn6ıd6dıİ
Thls pğect is co-financed by the Euıopean Union aııd tfle Republic oi Turkay

ÇAUŞMA FİAYATİNDA SOSYAL DİYAİ-OEUN GEÜŞTİRİLMESİ PROJESİ
İMPROVİNG SOC|AL DİALOGUE lN WORKİNG LIFE

şiRrcT DüzEyih[DE sosyAl DtyALoG KoNustJNDA
Ex§ tYİ urGIrLAMA YARIşMASI
BAŞWRU rRİTERLERİ VE SÜRECİ

Yaiış-orrrr. Aınacı:

ILO'y" girc şiıket diizeyind€ sosyal diy"l"g işrarız, u ,şçı ten§ibile?i urzırırdo cknrrornik r royııl
Porlikg, ilglbndinı oıtak hıaılaf Jiffirihn h" liiflii ,riryıkdı, daıayııa ırya biğt Plaşaıınu lrapsat.
Işyaindc bilgi payleşfra ılanışEa, ortak kaıar ejma ve toplu mtiza.kete gibi fa*Iı lcdem.detde
sosyal diydog uygulaınalaı1 iş süreçlğinin iy'ıIeştidlrnesi vef,inliliL ve
geryetl€ştiritebil€cek

g*.*ry

telobet

de önemli katkdeı sağlat.

Ttirkiye'de şi*et diizeyinde sosyal diydog mekanizmalaıının gdiştirilrcsine katlıı sağIamak
teşit ediletek
ımeeyla meycut şitket uygulanalaıaın belidenmesi ve ıyt
Laıııtıolrı:nı tanıtlınası yoluyle desteHenmesi eınıcııu taşım, lrtıdrr.

Başvııtıı Ktiteıleti:

1.

2.
3.

4.

Tıirkiye'deki ticaıet siciliae k nü şirketlet, Tiitkiye'de yet elan işyedetinde kullandrtlaıı
sosyal diyalog mekanizırıalaa ve uygulamalan ile başvıuabilidet.
Başvıını sdıibi şitketJedn başvıını ta;hi fu|!ü|y[g Sosyd Giiv€nlik Kıınımu'na hethengi
bit mııaccel botcu bulıınnamatıdıt.
Batşvrırıı formrında }€t alan bilgilefin eksiksiz olamk dolduaılmuş, doğjıluk beyanuıın
imza yetkistf,thırz şfuket tefiısilcisi taııfindafı imzalan ırış olınası getdımektedit.
15.03.2018 gtinü seet 17:00'ye kadaf isvedndesd@csgb.gov.tt e-posta adrcsine
griodetilmeyen başrıınılaı dikkate dıomayacalnt

Başvııtıı Süteci:

Yeışmıya başnüacak şirketletia şıqrw.sosyddiydog.ofg ve şışışı.csgb.goç.tt

interrıet
ıdresledf,d€n ıılaşabilecekleti barşünıflı fotmıınu elısiksiz doldıraıah ll.B.ml$ gfınü saat
17:00ye hdaı isyetindcsd@csgb.goır.tr e-posta adıesine ve CD otamında açiğ^da
bdiıtilEn yafışma selcetaıyasrna |oopalı zafi, iir., eldcn ye da.to§ta ilc gti,ndetmeleti
gerelııııektcdit

Ceıtn Seda ERDEM
Çalışma vc Sosyd Gfnenlik Bak^nlığı

Creııcl Müdilılüğr
Toplu İş Sözleşmesi Deiıe Başkanlıgı
Emck Mahellcsi, 17. Cadd€ No. 13, 06520 n,nek/
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Bu pİoie Avilpa Blrllğl ve Tofldye Cumhudyetl tarar,ırdan ffnanse gdiımektodi,
Thi§ p]oi6ct ls cefinarrccd by the European Unlon and tha R.publlc of Tuıby

çALlş}rA HAYATıNDA sosYAL DİYALoğuN cELlşrİRİıJliEsİ PRoJEsl
lı.,.PRoviNG

socıAl DıALoGUE

lN woRKlNG LıFE

Değedcndiıme Süı€ci:
Barsvıınılat, bışvunı hual ve koşıllaıına uygualuk as§ındaf, gerc&li koşullaıı sığ|aıııalaıı halinde,

alşma ve Sosyd Giivealik Balr.nhğ ib işi ve işveıeo

tist dtizey temsilcileri, sivil
toplıJııı kıınıluşlaıırım tist dtizey t€msilcilcti bağmsız akedenisyentef ve uzmrnJafden oluşan
Jtiti Heyeti taıafinden değedenditilecektit Jiiti Heyetiinin dqğedendiın€leti sonııcıuıda en
ytllıs* pıJanı alan.ilk iiç şfuketin biı işveten temsilcisi ve bit çalışanına (şiıket bışıa 2 kişD
[LO'nııa Toıino, Ialye'da buhınan Eğitin Mettezi'ndq ttin mo"taflaıı "Çdışııa Hayetade
Sosyd Diydogm Gdiştitilınesi Ptoiesi" tagfindan kaışılenıı,ak iizete bit hıfuJık eğitim ilülü
verılecektir. Ayno ilk üçe gfueo şirketlete, platctlcd ulıısat çepte geoiş kerlıfit bit konfemııs
smsın& dtizenleoecek ödü ttircni ile teslim diteccktit.
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Bu prcJe Avrupa Binğl va T0rkiye Cumhuıipti tarafrıdan finarıgg edilıııektedir
This pıoiect is co-finaııced by the Eıropearı Union and the Repııblic of Tuıkay

çAuşMA HAYATıNDA sosYAL DlYAuı6uN GELlşTlRİtJtlEsİ PROJESİ
IMPROVıNG

soclAl DıALoGuE

lN woRKlNG LıFE

şiRrET oüzE,ytı{DE sosyAr. DtyAIJoG KoNustJNDA
EN İYİ IIYGI,LAMA YARIşMA!ıI
BASVURU FORMU

Şifkctin Unyanı:
Şitkette Başvııııı Taıihi İtltatŞle Toplam Çalrşan Seyısı:

ŞidatinFdftyctGöetcdiğiSektfu/lec

t
2.

Y6,ııctici Özeti: Bu böliimde şi*etinizde sosyal diyalogkonıısıında lullandg,nız eııçlAf,,

yönterıleri

veya melranizmalaa

özetlffiız.

1 sayfe)

İşyeıinde Uygıılanaı Sosyal Dryalog Mekanizması:

Işyedade kııIleaılaa ha

..

t

bfu

ktegod

için doldıınnıız. KııItaıııImıyor ise

TOP

,raan z.

Bilgi dışveı§i

İşyerinizde, yönetinin alAıÜ llıanı|at ve uygulamalaı konıısıında işçilete bilgi aktatılmesını
sağlayan ırygularna veya mekaııizırıalat (öm. duyıını yg ilan paoola4 postef,l€f,, hıber btiltenled
vs) var mıl Işçilcria de sonı soıınat gibi yönteınlerle deaylı bilgi edinıııesini sağlıyan
mekarıizmaiat (öm. eofonııel göttişmelet, yapıIandıalmş toplanulat, çalşay ve ğtinlet,
tartrşme gFıplefl vs) var mı? Söz konıısu uygulame veya mekanizmı/laı, ışleyışı ve sooııçlaa
hakhnda deaylı biğivetiniz. (matrsimıım 1 sayfı)
Meırcut

isg söz koarısu brlgı drş"."şi

başııını doktiınınına ekl€yiniz.

uygulama veya mckarıizıııdaını

tıilucı dokiimanlaı

b. Danşma
ışyetinizde, alınacak lraıarJza ve uygularnelat konı:sıında işglo. danışıtmısını sağayen doğnıdan
ve dolaylı mekanizmalat (öm. b seğ|ığ ve güverıliği çalşan teırrsitcisi işyed sendita temsilci§l
işçt n danışıltnasla1 segğyan şi*et ii kunıllaı vs.) vat mı? &iz konıısu uygulame v€yı
2 sayfa)
mekın2mı/lrf, işl"yişi ve sonuçlan haHonda detaylı bilgj veıiniz

Mevcut ise, söz konı:su danrşma uygulama ve5ıı mekaoizmalaıırıı tanıücı dokiiınaıütı başvııttı
dokiimanını eLleyiniz.
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Bu pıoje Awupa Blrllği ııe Tüılılye Cumhuıty€tl tardından finaııse edilmektedlr
This projoct is co.financed by tip Europegıı Union and the Republlc oi Turkey

çAUşMA HAYATıNDA sosYAL DİYAı,oEux eeÜşiniıı.ıEsi PRoJEsİ
|MPROVıNG SoCIAL DıALoGuE ıN WORKıNG LıFE

c. OıtekKııaıArEı
İşyetinizde, işçilerc het iLi tafafi da bağlayıcı orak kagdıt aJmıyı sqğlıyan doğnıdan ve dolaylı
melt4nizınalat (ötn şitka ii hınıllıf, herbangi bit sorıınııo çöztfuaü için olıışnınılmış geici
ç^lışma konitelcti vs) vaı mı? Söz lroııuşı uygulımı veya mekanizıa/laı, işl€yişi ve sonİıçları
ba]donda deaylı bilgi vedniz. (mıLsimııırı 2 sıyh)

Mevcııt ise, söz konıısu orak karat dmı uygulaıne veya mekaniztnolatnı tınıtrcı dokiimaoJan
başvıını dokiiıııanına *leyiniz.

ü

Toplu Miızalıete

İşye"i.i"de ögüdti bulıınaı işçi ve/veya ışvercn sendikası/seadikalaı vaı mı? Toplu sözleşme
yıpüyot apJ §gldiLa ve şirtct ilişkilefinin gefınişi ve mevclıt dıınımıı ile söz konıısu rlşkiloi"
yatetğ sonııçlar halrkıııda deaylı bilgi vedniz. (ma}simı:m 2 sayfa)
itfeçcut ise, sendike ve şitket ilişkiledni gristerir dokiiınarılaıı başınını formııoa eLteyiniz.

G. Ulıısd Meızuatn Cıerekliliktcrinin Ötesine

Cıeçeo

Yenilfui Uygulamdat

İşyednizde sosyd diydogım ve işbidiğjnin geliştirilrnesi konrısı:ndı, pkafldaki kategotiletin
drynda lralan yg işçilefle biılikte yitüt'üeo ulıısd meızııaü.o gereklilil,leıiııin ötesine geçeıı
yenifüçi uygulamalaı var mı? Söz konıısu uygulatn^l-t, işleyişi ve soauçlıa hakknda deaylı bilgi
vedniz (maksimum 2 sıyfı).
N{eııcııt ise, söz konrısu uygulamalaa anıEcı doktimanlanbaşvı:nı fotnıuna ekleyiniz.

Başnını Sahibine İIişld" İnibat Biğileri:
İrtibat

Kişisi

Unvanı:
TeL
Fais:
E-posa:
Website:
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Bu proB Awupa Birliğl ve Türklya Cumhur[ği taıaiındaıı finansa edllmgktedlı
Thls proj€ct is co-flnanced by the Euıopeaıı Union and tha Rapublİc of Turkey

çAuŞı{A HAYATıNDA sosYAL

DİYA|_oĞuN

GELlşriRİıJiEsl pnoıesi

|MPRoVıNG soclAL DıALoGUE lN woRKıNG L|FE

DOĞRULUKBEYAI§I
Başvıını fotmımda i€f, alan bütiitr bilgloi" ve hşyrını fotmı.ııa ek olaıak suoulan bilgi ve
dokiimanlaıın €&sit§iz, doğnıve ggçck olduğıınu beyanve taahhüt ed€rim.
Geryeğe ayhn bit bcyanıq ggçefli delillğ ile orayı konulmısı dıınımıında, yaıışmadııı diskalifiye
edilecğimi, yaıryfue vesilesiyle sğanacak hakve menfiıtlcdcn nahnıııı bııahlacğmı biliyorve

kıbul

eğonıırı

Başvıını Sahibi

Tadh:

imz,a:

$ş

